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EIropas sērIJa: prEtVIltoŠaNas ElEMENtI 

Viegli pārbaudīt un grūti viltot

Jaunās 5 euro banknotes pretviltošanas elementi vēl labāk nodrošina banknotes pret viltojumiem. Un līdzīgi kā pirmās sērijas banknotes tās var viegli pārbaudīt. Jāveic trīs pārbaudes 
soļi – banknote jāaptausta, jāapskata un jāpagroza.

EIropas sērIJa

Papīra pārbaude ar tausti. Banknote ir cieta un stingra.
Reljefais iespiedums. Sataustiet īsas reljefas līnijas banknotes kreisajā un labajā malā. Arī uz galvenā attēla, uzraksta un lielā nominālvērtības skaitļa krāsa ir biezāka.

Ūdenszīme ar portretu. Aplūkojiet banknoti pret gaismu. Kļūst redzams Eiropas portrets, nominālvērtības skaitlis un logs.  Noliekot banknoti uz tumšas virsmas, gaišās 
daļas kļūst tumšākas. 
Pretviltošanas josla. Aplūkojiet banknoti pret gaismu. Pretviltošanas josla parādās kā tumša līnija. 

Hologramma ar portretu. Pagroziet banknoti. Sudrabotajā joslā redzams Eiropas portrets, logs un banknotes nominālvērtības skaitlis.   
Smaragdzaļais skaitlis. Pagroziet banknoti. Uz skaitļa redzams kustīgas gaismas efekts – tā pārvietojas augšup un lejup. Skaitlis arī maina krāsu no smaragdzaļas uz tumši zilu. 

Jaunās 5 euro banknotes averss

 1  pārBauDE ar taustI

 2  apskatE

 3  apskatE slĪpā lEŅĶĪ

3

2 2

3

2

2



                              

EIropas sērIJa: papIlDu INForMāCIJa

Jauno euro banknošu "seja"
 
Portreti tradicionāli attēloti uz banknotēm visā pasaulē, un pētījumi liecina, ka cilvēki 
intuitīvi atpazīst sejas. Eurosistēma izvēlējās izmantot Eiropas portretu jaunās sērijas 
euro banknošu ūdenszīmē un hologrammā. Eiropa ir grieķu mitoloģijas tēls. 
Izvēlētais portrets attēlots uz vāzes, kura atrodas Luvras muzejā Parīzē un tikusi 
atrasta Itālijas dienvidos. Tās vecums pārsniedz 2000 gadu. Šo portretu izvēlējās 
tāpēc, ka tas skaidri asociējas ar Eiropas kontinentu un turklāt papildina banknotes 
ar cilvēcisku elementu. 

pIrMā sērIJa EIropas sērIJas 5 Euro BaNkNotE
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Uzticams maksāšanas līdzeklis  

Kopš euro banknošu ieviešanas pirms vairāk nekā 
desmit gadiem tās kļuvušas par vienu no 
uzticamākajiem maksāšanas līdzekļiem pasaulē. Lai 
saglabātu šo uzticību, Eiropas sērijas banknotēs 
izmantoti jaunākie sasniegumi banknošu tehnoloģijā. 

Pakāpeniska ieviešana no 2013. gada maija  

Jaunās banknotes tiks ieviestas pakāpeniski vairāku gadu laikā. Pirmo 2013. gada maijā 
ieviesīs 5 euro banknoti. Pirmās sērijas banknotes būs apgrozībā kopā ar jaunajām 
banknotēm līdz turpmākam paziņojumam. Pat pēc tam, kad šīs banknotes vairs nebūs 
likumīgs maksāšanas līdzeklis, tās varēs apmainīt visās Eurosistēmas centrālajās bankās 
neierobežotu laiku.

Sīkāka informācija pieejama interneta vietnē:  
www.eurojaunaisizskats.eu

Mario Dragi 
Eiropas Centrālās bankas prezidents

lai iegūtu papildu informāciju par euro banknotēm un monētām, sazinieties ar savas 

valsts nacionālo centrālo banku vai Eiropas Centrālo banku.
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